
● NOVOROČNÍ ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [9. 1. 2020]
 Vítáme se před loděnicí i s některými rodiči, kteří
nás dnes přišli podpořit. Schůzku zahajujeme po
Vánočním lenošení svižným během pod viaduktem.
Časy jsou pečlivě zapsány, běhy budeme opakovat
a zaznamenávat zlepšení. Největším rychlík je
Jiskráč. Teri zase sportovně čeká před cílem na
Terču.
 Družiny potom staví vory, které povezou po Jizeře
svíčky. Přitom vymýšlejí přání do nového roku:
 Žraloci si přejí, aby se TEREK nikdy nerozbil.
 Rackové, aby se nikdo necvakl.
 Chobotnice, aby byli všichni spolu.
 Bobřice, aby na řece nebyly odpadky.
 Vory plavou, svíčky svítí. Chobotničí se nakonec
potopil. Ale skořápková lodička to celé zachránila.
Nakonec o splnění těch přání se budeme muset
všichni snažit.
 Sportovní závěr schůzky. Sjezdařský slalom mezi
zapálenými svíčkami okořeněný prskavkami. Slalom
popředu, pozadu, s přeskakováním svíček. Se
začátkem nového roku nás bude o jednoho méně.
Tedy o jednu. Sandra se rozhodla věnovat se jiným
aktivitám.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [16. 1. 2020]
 Před Panskautskými hrami zahajujeme
sjezdařskou rozcvičkou. Posilování nožek i všeho
ostatního. Rackové mají běhací hru – hrajeme
záchod. Šikula krásně vysvětlil pravidla; než jsme
dohráli, je už šero. V klubovně potom zkoumáme
díru v radiátoru, kterou vytvořili velký šipkou při
sobotní Bobří pálce. Potom zahajujeme uzlovací
trénink, tentokrát ambulák a rybářák. Na konci ještě
kapitolka ze Dvou divochů.

II/ 2020

co bylo... ● PANSKAUTSKÉ HRY [18. - 19. 1. 2020]
 Tradiční sportovní akce. I přes bídné sněhové
podmínky jsme si to všichni užili. Zápis vytvořila
Maru. Dobrovolně. Má velkou pochvalu a 20
bonusových bodů. Výsledky Piškotů na dalších
stránkách...

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [23. 1. 2020]
 Štafetová rozcvička pro korálky od paní
průvodkyně z muzea z Adventní výpravy. Každý
z kormidelníků potom schovává v klubovně
5 lístečků a družině kreslí plánek, kam přesně je
schoval. Vyhrály Chobotnice před Racky. Na třetím
děleném místě Žraloci a Bobřice. Z nalezených
lístečků a map potom děti tvoří koláž.
 Kormidelníci dále připravují pro družiny
zašifrovanou otázku z oddílového života. Otázky se
týkaly expedice a Tří jezů.
 Pokračujeme v uzlování. Škotová spojka. Uzlovací
maraton – odvážila se jenom Anika. Získává první
letošní čas a bonus za odvahu.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [30. 1. 2020]
 Máme na přechodnou dobu novou posilu. Pepíno
se vrátil. Do přijímaček na osmileté hymnázium bude
chodit zase s námi. Zahajujeme rozcvičkou.
Tentokrát naprosto obyčejná, tradiční, běh kolem
hřiště a potom každý předcvičuje po jednom cviku.
 Dělíme se na tři skupiny tak, že v každé je jeden
až dva členové z každé družiny. Potom si všichni
zavázali oči (kdo nemá šátek z povinné výbavy, má
problém) a potom odvádíme skupinky na různá
místa v okolí. Po zapískání píšťalky mají děti dát co
nejrychleji a co nejtišeji dohromady svoje družiny.
Vyhráli Rackové, po nich Bobřice. Třetí byli Žraloci s
bonusem za hrobové ticho. Potom dlouho nic a
nakonec Chobotnice. Nemohlo chybět kreslení
plánku – mapy okolí loděnice se zakreslením
stanovišť jednotlivých skupin.
 A nakonec zase uzly, uzlovací maraton tentokrát
už zkouší mnohem víc Piškotů. Čtení ze Dvou
divochů, přání hezkých prázdnin a konec.

z a p s a l a   J a n a

...................................P i š k o t í   s t r á n k y
Osmý oddíl
vodních skautů
Mladá Boleslav



FFF !!!

pohledem piškota
(jak Maru viděla Panskautské hry)

.............



M l a d š í   ž á c i
 1. Kanička 
 2. Svišť
 3. Matěj
 4. Brzdička
 5. Dispro
 6. Déerko
 7. Jiskráč
 8. Delfín
 9. Lumík

M l a d š í   ž á k y n ě
 1. Bambule 
 2. Lulu, Anika
 3. Áďa
 4. Elinka
 5. Maru
 6. Orobinka

Lumík se stal laureátem ceny „Objev roku“, neboť

se jako lyžař - začátečník statečně popral se

všemi nástrahami závodních tratí!

Piškoti na Panskautských hrách 2020

 Výsledky minulých „Očí“ na téma Půjdem (pojedem, pošlapem, poplavem, potetíme)
spolu do Betléma. Odpovědi vyčerpávající. Všechny. Dokonce i pěšky bychom mohli jít do
Betléma...

 O d p o v ě d ě l i :
 Matouš, Bára, Orobinka, Lumík.
 Pozor! Stále trvá úkol zaznamenávat drobné zajímavosti z cest po našem městě a s ním i možnost
získat nemalý příspěvěk do bodování!
 A ještě jednou pozor! Bonus, spíš pro (pra)rodiče a pro Bublu! Kdo pozná veleslavného lyžaře na fotografii
u výsledků Panskautských her? Napovíme, že to není Kanička, Lumík, ani Romčus zamlada.
 A   n o v ý   ( s n a d n ý )   ú k o l   p r o   v š e c h n y :
 Co je to Akvabil? Nápověda: Mluvili jsme o tom na jedné z lednových schůzek.

Matouš

Lu
m
ík

Orobinka

Bára

otevřené oči....................



 1. Maru 118
 2. Bambule 105
 3.-4. Anika 103
 3.-4. Bára 103
 5. Lulu 102
 6. Lumík  97
 7. Kubys  87
 8.-9. Brepta  79
 8.-9. Elinka  79
10. Teri  77
11. Orobinka  76
12.-13. Lískáč  75
12.-13. Ilkka  75
14. Brzdička  74
15.-16. Smajlík  72
15.-16. Terča  72
17. Matouš  67
18. Zubr  66
19. Áďa  65
20. Martin  62

ú n o r   -   m ě s í c   h l a d u
oddílová schůzka 13. 2. 2020

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 94,7
 2. CHOBOTNICE Ø 71,7
 3. RACCI Ø 62,0
 4. ŽRALOCI Ø 61,0

100% docházka C
Bambule, Anika, Maru, Lulu, Lumík
(v lednu bylo 5 oddílových podniků)

l e d e n   -   m ě s í c   s n ě h u

J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

21. Jiskráč  60
22. Mára  56
23. Tarzan  43
24. Adam  41
25. Šikula  33
26. Pepíno j.h.  20
27. Sandra  19
28. Kuba   4

BĚŽKAŘSKÁ VÝPRAVA DO JILEMNICE
Sraz v pátek v 16:30 na horním parkovišti Bondy centra (!!!), návrat v neděli
v 17:35 tamtéž. Vybíráme 500 Kč. S sebou karimatku a spacák, přezůvky, běžecké
boty, náhradní spodní prádlo, ponožky a rukavice, náhradní spodní termoprádlo
(nátělník a podvlíkačky), čištění na zuby, malý ručník, holky hřeben a gumičku na
culík, mazání na pusu, lahev na pití, povinná výbava. Malý batůžek na výlet. Jídlo:
Každý svou páteční večeři, obě snídaně, nedělní oběd (bude na lyžích), malé
svačiny, rychlou energii do kapsy (čokoláda apod.), 5 čajových sáčků. Sobotní
večeři a nedělní polévku zajistíme společně. Na sebe oblečení na běžky, na nohy
pevné zimní boty. Sbalit vše do jednoho batohu, batůžek s věcmi na cestu může
být zvlášť. Kapesné není třeba. Lyže a hole budou svázané, ideálně v obalu.

 14. - 16. 2. 2020

20. 2. 2020 oddílová schůzka
27. 2. 2020 oddílová schůzka

oddílová schůzka, v 18:00 následuje INFORMAČNÍ SCHŮZKA
K TÁBORU S VELKOU BURZOU VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

5. 3. 2020

www.8ovs.czwww.facebook.com/osmyoddil

JEDNODENNÍ PĚŠÍ VÝPRAVA7. 3. 2020

...co bude
....................
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